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Tämän työn tarkoituksena on selvittää miten uuttoaika ja -lämpötila vaikuttavat 

hemiselluloosan saantiin oljesta. Tavoitteena on selvittää parhaat olosuhteet 

hemiselluloosan komponenttien saantiin ilman niiden ylireagointia. Uutosta haluttavat 

komponentit ovat oligomeerinen ksyloosi, ja ksyloosi. Ylireagoinut ei tahdottu 

komponentti on furfuraali.  

Tutkimus suoritettiin Oulun Yliopiston laboratoriossa. Uutossa käytettiin 

laboratoriomittakaavan korkeapaineuuttolaitteistoa. Saatujen uutteiden analysoinnin 

suoritti työn valvoja Marja Mikola. Tutkimuksesta saatiin selville mitkä tutkimuksessa 

käytetyistä olosuhteista saadaan suurin saanto hemiselluloosan komponenteille.  

Tässä työssä otollisin lämpötila hemiselluloosan uuttamiseen on 180°C, ja sopiva aika 

on 30 minuuttia. Tutkimuksesta voidaan myös nähdä, että suuremmilla lämpötiloilla ja 

pidemmillä uuttoajoilla furfuraalin saanto nousee. Työn tuloksia voidaan yleistää 

muihin hemiselluloosan uuttotutkimuksiin, mutta on otettava huomioon, että tämä 

tutkimus suoritettiin laboratoriokokoisena, ja tutkimuksessa kokeiltiin rajoitettu määrä 

eri uuttolämpötila ja -aika yhdistelmiä. Teollisessa mittakaavassa tulokset eivät 

välttämättä vastaa tutkimuksen tuloksia. 
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ABSTRACT 

Extraction of hemicellulose from field biomass 

Jani Haasala 

University of Oulu, Process Engineering 

Bachelor’s thesis, 2022, 19 

Supervisors at the university: Marja Mikola, Juha Ahola 

 

The purpose of this work is to investigate how the extraction time and temperature 

affect the intake of hemicellulose from straw. The aim is to determine the best 

conditions for obtaining hemicellulose components without their overreaction. Desired 

components from extraction are oligomeric xylose, and xylose. The overreacted 

component is furfural.  

Research was performed in the laboratory of the University of Oulu. Extraction was 

performed with a laboratory-sized high pressure extraction equipment at the university. 

The supervisor Marja Mikola performed analysis of the extracts. The study revealed 

which of the conditions yielded the highest amount of the hemicellulose components. 

In this work, the most suitable temperature for the extraction of hemicellulose is 180 ° 

C, and a suitable time is 30 minutes. From this study it’s also possible to see that at 

higher temperatures and longer extraction gives higher amount of furfural. The results 

of this work can be generalized to other hemicellulose extraction studies, but it should 

be noted that this study was performed on a laboratory scale and a limited number of 

different extraction temperature and time combinations were tested in the study. On an 

industrial scale, the results may not match the results of the study. 
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1 JOHDANTO 

Tiukentuvan ilmastopolitiikan ja fossiilisten polttoaineiden ilmastovaikutuksten vuoksi 

biomassojen hyödyntämistä teollisuudessa ja niiden tutkimista on lisätty suuresti. 

Itsessään biomassat ovat hyvin laaja käsite, joka sisältää kaikki mahdolliset elolliset 

oliot maapallolla, joten niitä tutkimalla ja kehittämällä voidaan mahdollisesti edistää 

ympäristön paranemista. Tässä työssä keskitytään vain pieneen osaan biomassasta, eli 

peltobiomassaan Peltobiomassa on huomattavasti pienempi kategoria, joka sisältää 

pelloilta tai turvetuotannosta saatavia energiakasveja. 

Selluloosa on ensimmäinen asia mikä monelle tulee mieleen, kun puhutaan 

biomassoista kuten oljesta tai erityisesti puusta. Peltobiomassat ja muut kasvit koostuvat 

pääasiallisesti lignoselluloosasta, joka puolestaan koostuu ligniinistä, selluloosasta, ja 

tämän työn aiheesta, hemiselluloosasta. Hemiselluloosan hyödyntämistä eri teollisuuden 

osa-alueissa on tutkittu pitkään ja sen tutkimista jatketaan edelleen. Monien eri 

tutkimusten tarkoituksena on selvittää kustannustehokkaat olosuhteet hemiselluloosan 

erotukseen ja puhdistamiseen. 

Työni aiheena on hemiselluloosan uuttaminen peltobiomassasta, ja työn tarkoituksena 

on selvittää mikä uuttolämpötila ja -aika tuottaa suurimman saannon hemiselluloosalle. 

Rajoitin työn yhteen pellolta saatavaan biomassaan, olkeen. Oljen uuttamisen ja 

tutkittujen olosuhteiden lukumääräksi valittiin 11. Valitsin tämän aiheen ohjaajien 

ehdotuksesta. Minun kriteerinäni aiheen valinnassa oli, että haluan kandityössäni 

työskennellä laboratoriossa. Useimmiten kun puhutaan biomassoista ja niiden kemiasta, 

ihmiset kuten minäkin ajattelemme selluloosaa, en edes tiennyt, että hemiselluloosa on 

eri asia kuin selluloosa, ja että ne ovat vain osa lignoselluloosaa ligniinin kanssa. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Lignoselluloosa 

Lignoselluloosalla tarkoitetaan kasvin solujen biomassaa, tämä massa voidaan jakaa 

vielä kolmeen pääosaan: ligniiniin, selluloosaan ja hemiselluloosaan. Lignoselluloosa 

pohjaiset biomassat sisältävät myös muita aineita, kuten uuteaineita ja epäorgaanisia 

yhdisteitä. Kunkin osan määrät vaihtelevat riippuen mistä biomassasta on kyse. 

Taulukosta 1 nähdään selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin pitoisuudet eri 

lignoselluloosa pohjaisissa materiaaleissa, puuttuvat prosentit koostuvat muista 

esiintyvistä yhdisteistä, kuten uuteaineista ja tuhkasta. (Naidu, 2018) 

Taulukko 1. Eri selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini kuiva-ainepitoisuudet (Muokattu, 

Sun, 2002). 

 

Rakenteellisesti lignoselluloosa pohjaisissa biomassoisssa selluloosa muodostaa 

mikrosäkeitä. Ligniini ja hemiselluloosa pitävät tätä mikrosäerakennelmaa koossa vety- 

ja kovalenttisillä sidoksilla (Naidu, 2018). Kuvasta 1 nähdään miten lignoselluloosan 

komponentit järjestäytyvät. 
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Kuva 1. Ligniinin, selluloosan ja hemiselluloosan avaruudellinen järjestäytyminen 

lignoselluloosisissa biomassoissa. (Muokattu, Brandt, 2013) 

2.2 Hemiselluloosa 

2.2.1 Hemiselluloosan ominaisuudet ja rakenne 

Hemiselluloosa on yksi lignoselluloosan osista. Riippuen mistä biomassasta on kyse, 

lignoselluloosa voi koostua 15–35 % hemiselluloosasta. Viljat keskimäärin sisältävät 

enemmän hemiselluloosaa kuin puupohjaiset biomassat. Viljoissa noin 25–35 % on 

hemiselluloosaa (Demirbaş, 2005; Vanninen 2009).  

Hemiselluloosa on rakenteeltaan haaroittunut ja amorfinen heteropolysakkaridi, joka 

muodostuu järjestäytyneistä monosakkarideista. Hemiselluloosa koostuu monista eri 

monomeereistä; pentooseista, kuten ksyloosista ja arabinoosista, heksooseista, kuten 

galaktoosista, sekä ramnoosista, glukuroni- metyyliglukuroni-, ja 

galakturunihaposta.(Sannigrahi, 2009). Komponenttien määrät, haarat ja järjestys 

vaihtelevat suuresti eri biomassojen välillä, mutta yleisin näistä komponeista on 

ksylaani (Naidua, 2018). Ksylaani on polysakkaridi, joka koostuu ksyloosista. 

Hemiselluloosasta saatu ksyloosi voi hajota uuttamisen aikana, jolloin siitä muodostuu 

furfuraalia 



 7 

 

 

Kuva 2. Eri hemiselluloosa muotojen rakenteita. (Muokattu, Darrel, 2018). 

2.2.2 Hemiselluloosan käyttö 

Hemiselluloosan ominaisuuksien vuoksi on ollut monien tutkimusten aiheena, ja sen 

käyttöä moniin tuotantoihin on lisätty vuosien aikana. Usein tutkimusten tärkeimpinä 

kohteina on kustannustehokas erotus ja puhdistus teollisessa mittakaavassa.  

Puissa ja muissa lignoselluloosa pohjaisissa biomassoissa hemiselluloosan tehtävänä on 

tehdä niiden rakenteesta joustavampi (Kauppi, 2021). Hemiselluloosaa ja siitä saatuja 

sokereita voidaan käyttää monipuolisesti raaka-aineena kemianteollisuudessa kuten 

biopolttoaineiden tai muiden kemikaalien valmistuksessa. Näitä kemikaaleja sitten 

voidaan hyödyntää edelleen raaka-aineena, vaikka muovien tuotannossa (Leppänen, 

2012). 

Sokerit voidaan hyödyntää polymeeriketjuna tai momomeerisinä. Hemiselluloosasta 

saatavia monomeerisiä sokereita voidaan käyttää esimerkiksi bioetanolin tuotannossa, 
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tai raaka-aineena monille biomateriaaleille. Hemiselluloosan polymeerisiä sokereita 

käytetään esimerkiksi elintarvikkeiden kuten jogurtin tuotannossa, lääketeollisuudessa, 

paperin tuotannossa, ja rehuissa. Monomeerisistä sokereista voidaan myös valmistaa 

elintarvikepakkauksia suojaavia kalvoja. Hemiselluloosaa ja sen sokereita voidaan myös 

yhdistää sakkarideihin, proteiineihin, sekä synteettisisiin tai luonnollisiin 

polymeereihin. Näillä yhdisteillä saadaan komposiitteja, joilla on monia eri 

ominaisuuksia (Leppänen, 2012; Kauppi, 2021). 

2.3 Olki 

Olki on viljelyssä saatavaa sivutuotetta, ne ovat viljoista saatavia korsia eli heinäkasvien 

varsia. Oljella voidaan tarkoittaa kaikkia eri viljakasvin lajikkeita, joita ovat muun 

muassa ohra, vehnä ja kaura. Suomessa olkea tuotetaan 3,6–4,2 miljoonaa tonnia 

vuosittain (Niemeläinen 2017). Sato korjataan kerran vuodessa yleensä elokuun aikana, 

ja Suomessa saadaan vuotta kohden yksi sato. Yhden vuosittaisen sadon vuoksi oljen 

ympärivuotinen tasalaatuinen saanti suomessa on haastavaa. Toinen yleinen ongelma 

oljen käyttämisessä on logistiikka sen kuljetuksessa, ja varastointi (Alatalo, 2013). 

Riippuen mistä lajikkeesta on kyse, olkea voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Niitä 

voidaan käyttää energian tuotannossa polttamalla sitä. Oljen matala irtotiheys ja sen 

sisältämät silikaatit, ja uudistuvat ilmastopolitiikat ovat vaikuttaneet sen vähenevään 

käyttämiseen energiateollisuudessa. Olkea käytetään myös maataloudessa eläinten 

rehuna ja kuivikkeena talleissa ja karsinoissa. Murskattuja olkia eli pahnaa tai pehkua 

käytetään myös parantamaan viljely maata jättämällä sen pelloille. Tämä pellolle 

jättäminen edistää kasvumaan kuntoa, eroosion hidastaminen ja edistää kosteuden 

imeytymistä maaperään. (Virtanen, 2009; Pahkala, 2009) Olkea hyödynnetään jo 

monissa eri osa-alueissa, minkä vuoksi on otettava huomioon, miten riittääkö nykyinen 

tuotanto sen hyödyntämisen lisääntymiseen.  

Olkien kemiallinen koostumus vaihtelee kasvupaikkojen välillä, ja minkä ikäisiä ne 

ovat. Eri vilja lajien väliset biokemialliset erot toisiinsa ovat kuitenkin suhteellisen 

pieniä, kuten voidaan nähdä taulukosta 2 (Tamaki, 2010). 
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Taulukko 2. Viljalajien biokemialliset koostumukset (Muokattu, Tamaki 2010).  
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

Työ aloitettiin esikäsittelemällä käytettävä biomassa, mikä oli tässä työssä olkia, 

kuivaamalla niitä 40 °C asteessa. Tämän jälkeen uuttamista varten punnittiin 3 g olkia 

uuttokennoihin. Yhteensä uuttoa varten kennoja valmistettiin 11 kappaletta. Kutakin 

kennoa uutettiin eri lämpötilalla ja tietyn aikaa, taulukon 2 mukaisesti.  

Taulukko 2. Työssä käytetyt uuttolämpötilat ja -ajat. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Uuttamisessa käytetyt kennot ja uuttolaitteisto. 
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Uuttamisen jälkeen uutteita piti esikäsitellä mittaamista varten. Uutteita sentrifugoitiin 3 

minuuttia 16 000 g:llä. 

 

 

Kuva 3. Uutteet ennen sentrifugointia. 

 

Sentrifugoinnin jälkeen uutteet voitiin mitata nestekromatografilla, eli HPLC:llä (High 

performance liquid chromatography). Mittauksen suoritti työn valvoja Marja Mikola. 

Mittauksesta saatiin seuraavat tulokset taulukon 3 mukaan. 

Taulukko 3. Mittauksesta saadut tulokset. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

Taulukon 3 pohjalta voidaan verrata miten uutto-olosuhteet vaikuttavat hemiselluloosan 

saantoon. Hemiselluloosan komponentit ovat oligomeerinen ksyloosi, ksyloosi, ja 

furfuraali, näistä tärkeimmät saannot ovat oligomeerinen ksyloosi ja ksyloosi. 

Furfuraalia muodostuu uuttaessa, tutkimuksen kannalta tämä on ylireagointia eikä sitä 

tahdota tässä tutkimuksessa. Verrataan samassa lämpötilassa uutettuja tuloksia toisiinsa 

ja miten uuttoaika vaikuttaa saantiin. 

150 °C asteessa saatiin uutosta tulokseksi oligomeeriselle ksyloosille 1,337 g/l, 

ksyloosille 0,684 g/l, ja furfuraalille 0,019 g/l. 

Kuvasta 4 nähdään että 160 °C asteessa oligomeerisen ksyloosin saanti on korkeinta, 

kun uuttoaika on 120 minuuttia, ksyloosin saanti, kun aika on 300 minuuttia, ja 

furfuraalin kun aika on 300 minuuttia. Yhteensä kaikkia komponentteja saatiin eniten 

160°C, kun uuttoaika on 180 min. Näissä olosuhteissa oligomeerisen ksyloosin, 

ksyloosin ja furfuraalin yhteiseksi saannoksi saadaan 9,872 g/l, mistä suurin osa on 

oligomeeristä kysoolia.  

Kuva 4. Uutosta saadut tulokset 160 °C asteessa 
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Kuvasta 5 voidaan nähdä, että kun lämpötila on 170 °C, suurimmaksi saannoksi 

oligomeeriselle ksyloosille saadaan, kun uuttoaika on 60 min, suurimmat saannot 

ksyloosille ja furfuraalille saadaan, kun uuttoaika on 180 min. Suurin kokonaissaanto 

170 °C asteessa saadaan, kun uutetaan 60 minuuttia, 9,936 g/l, tästä huomattava osuus 

on oligomeeristä ksyloosia. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Uutosta saadut tulokset 170 °C 

 

 

Kuvasta 6 nähdään, että 180°C asteessa parhaat saannot oligomeeriselle ksyloosille 

saadaan, kun uuttoaika on 30 minuuttia, ksyloosille kun uuttoaika on 60 minuuttia, ja 

furfuraalille kun uuttoaika on 120 minuuttia. Suurin kokonaissaanto 180 °C asteessa 

saadaan, kun uuttoaika on 30 min, tällä uuttoajalla saadaan yhteensä 10,828 g/l, tästä 

suurin osa on oligomeeristä ksyloosia. 
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Kuva 6. Uutosta saadut tulokset 180 °C asteessa 

Kaikista suoritetuista uutoista paras yhteinen saanto oligomeerisen ksyloosille ja 

ksyloosille saadaan, kun uuttolämpötila on 180 °C ja uuttoaika on 30 minuuttia. Tästä 

saadaan niiden yhteiseksi saannoksi 10,335 g/l, josta 9,966 g/l on oligomeeristä 

ksyloosia, ja 0,369 g/l on ksyloosia. Furfuraalin saanto on 0,493 g/l. 

170°C asteessa, ja 180°C asteessa uuttoajan kasvaessa oligomeerisen ksyloosin saanto 

pienenee huomattavasti. Esimerkiksi 180°C:ssa 30 minuutin uutolla oligomeeristä 

ksyloosia on 9,966 g/l, 60 minuutin uutolla sitä on 4,941 g/l, ja 120 minuutin uutolla 

0,8941 g/l. Vastaavasti furfuraalin saanto kasvaa uuttoajan kasvaessa. Sama ilmiö 

voidaan nähdä myös 170 °C:ssa toteutetuissa uutoissa. Toisaalta 160 celsius asteessa 

lyhimmällä uuttoajalla ei saadakaan pienintä furfuraali saantoa, vaan 60 minuutin 

uuttamisella saadaan yllättävän paljon furfuraalia mittausten perusteella. Tässä 

tapauksessa on todennäköisesti tapahtunut mittausvirhe nestekromatografilla, jonka 

syynä on mahdollisesti furfuraalin hyvin pieni pitoisuus uutteessa. Näistä 

mittaustuloksista voidaan päätellä, että furfuraalin pitoisuuden kasvaminen uuttoajan 

kasvaessa johtuu hemiselluloosan sokerien hajoamisesta furfuraaliksi. 

Yksi mahdollinen virhe, mikä on voinut tapahtua tutkimuksessa, on oljen punnituksessa. 

Kyseisessä vaiheessa on mahdollisuus inhimilliselle virheelle, joka vaikuttaisi suoraan 

tuloksiin ja niiden luotettavuuteen. Virheellisellä punnituksella, mitattujen tulosten 

verrannollisuus toisiinsa olisi huono. Nestekromatografin luotettavuus pienissä 

pitoisuuksissa on myös otettava huomioon, esimerkiksi aikaisemmin mainittu poikkeava 

tulos furfuraalille 160 °C asteessa, 60 minuutin uuton kohdalla. Siinä saatiin 
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furfuraalille muista poikkeava tulos, jonka todennäköisin syy on mittausvirhe.  Muuten 

saadut tulokset ovat luotettavia. 

Tämä tutkimus suoritettiin laboratorio mittakaavassa, mutta teollisessa mittakaavassa 

otollisten olosuhteiden valinta ja hallinta on haasteellisempaa. Saatujen tuloksien 

pohjalta voidaan suorittaa muita tutkimuksia selvittämään otollisimmat olosuhteet 

hemiselluloosaan uuttamiseen oljesta. Tutkimuksessa käytetyt olosuhteet olivat rajallisia 

ja tulevissa tutkimuksissa olisi kannattavaa suorittaa laajempi koealue. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää otolliset olosuhteet hemiselluloosan uuttamiseen 

peltobiomassasta, miten lämpötilan ja uuttoajan muuttaminen vaikuttavat 

hemiselluloosan saantiin, ilman että sen sokerit hajoaisivat furfuraaliksi. 

Hemiselluloosasta saatavat sokerit ovat oligomeerinen ksyloosi, ja ksyloosi. Väärissä 

olosuhteissa uutettavat sokerit voivat hajota furfuraaliksi. 

Kasvien solut koostuvat pääasiallisesti lignoselluloosasta. Lignoselluloosa voidaan vielä 

jakaa kolmeen osaan: ligniiniin, selluloosaan ja hemiselluloosaan. Kunkin aineen 

prosentuaalinen osuus biomassasta riippuu mistä lignoselluloosa pohjaisesta 

biomassasta on kyse. Tässä työssä keskityttiin hemiselluloosaan. Hemiselluloosa on 

haaroittunut amorfinen heteropolysakkaridi. Se voi koostua monista eri sokereista, 

mutta joitakin yleisiä sokereita ovat ksyloosi, galaktoosi ja glukuroni. Viljoissa on 

hemiselluloosaa noin 25–35 % kokonaisbiomassasta. Hemiselluloosa saatavia sokereita 

hyödynnetään monissa eri teollisuuden osa-alueissa. Niitä hyödynnetään esimerkiksi 

bioetanolin tuotannossa, elintarvikkeiden tuotannossa, ja komposiittien valmistuksessa. 

Tässä työssä käytettiin olkia hemiselluloosan lähteenä. Olki on lignoselluloosa 

pohjainen peltobiomassa, jota saadaan viljelystä sen sivutuotteena. Olkea hyödynnetään 

muun muassa energiateollisuudessa sitä polttamalla, maataloudessa eläinten rehuna tai 

peltoihin jätettynä.  

Tutkimus suoritettiin Oulun Yliopiston laboratoriossa. Työ aloitettiin punnitsemalla 3 g 

olkia uuttokennoihin. Kukin kenno uutettiin tietyillä uuttoajoilla ja -lämpötiloilla. 

Saadut uutteet analysoitiin nestekromatografilla. Analysoinnista saatiin tulokseksi 

taulukon 3 mukaiset saannot. Saaduista tuloksista voidaan nähdä, että työssä käytetyistä 

olosuhteista otollisin uuttolämpötila ja -aika on 180°C ja 30 minuuttia. Näissä 

olosuhteissa saatiin oligomeeristä ksyloosia 9,966 g/l ja ksyloosia 0,369 g/l, sekä 0,493 

g/l furfuraalia. Saaduista tuloksista voidaan myös nähdä, että 170 °C asteessa ja 180 °C 

asteessa pidemmillä uuttoajoilla hemiselluloosan sokerit hajoavat furfuraaliksi. 

Tulevissa tutkimuksissa tulisi kokeilla useampia lämpötiloja ja uuttoaikoja. Tässä 

kokeessa kokeiltiin ainoastaan kolmea eri lämpötilaa, ja on hyvin mahdollista, että vain 

10 °C asteen nostolla saataisiin uutettua enemmän hemiselluloosaa. Olisi myös 
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hyödyllistä tutkia auttaisiko esimerkiksi happamat olosuhteet uuttoprosessissa. 

Happamissa olosuhteissa mahdollisesti voitaisiin pienentää vaadittavaa lämpötilaa 

uutossa pienentämättä hemiselluloosan saantia, näin energiaa kuluisi vähemmän 

uuttoprosessin lämmitykseen. 
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